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Wstęp
Umiejętność współdziałania, nie tylko w ramach organizacji, ale i poza nią,
tzn. z elementami zeroko rozumianego otoczenia je t dziś kluczowym
wyróżnikiem efektywnych organizacji zarówno w sektorze bizne owym jak i w
eletorach niebizne owych. Stąd też identyfikacja i analiza zagadnień
związanych z tą problematyką wydaje ię ważnym obszarem badań empirycznych.
Celem tego opracowania je t prezentacja wyników badań dotyczących
zak.re u i form współpracy organizacji niedochodowych 1 z podmiotami
z różnych sektorów rozpoznanie warunków wpływających na występowanie
określonych więzi oraz określenie korzyści i problemów wynikających
z za to owania po zczególnych form w półpracy.
Badania przeprowadzono na grupie 47 organizacji non- profit z Wrocławia
za pomocą ankiety badawczej uzupełnionej kwestionariuszem wywiadu i ob erwacji. Z przyczyn niezależnych pula analizowanych organizacji nie mogła zykać charakteru próby taty tycznej. Ograniczona jej liczebność wynika z realiów związanych z koniecznością uzy kania zgody na przeprowadzenie badań
o określonym zakre ie i charakterze oraz na prezentację (publikację) ich
wyników. Dlatego też wnio kowanie odno i się tylko do przebadanych
organizacji.

l. Zakres podmiotowy badań empirycznych
Podmiotem

badań

empirycznych były organizacje niedochodowe, które
cechami (1):

charakteryzują się następującymi
1

W oprac waniu zamiennie używa się pojęć ,non-profit" i ,niedocbodowe" na określenie tych
samych podmiotów.
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ą do

topnia zin tytucjonalizowane tzn. po iadają jakąś
in tytucjonalną rzeczywi tość w po taci wewnętrznej
truktury
organizacyjnej względnie tałej wiązki celów i ob zarów działalności
organizacyjne granice oraz wyraźną różnicę między członkami i nie
członkami, utworzone na pod tawie formalnych dokumentów ( tatu
prawny , bądź ą to nieformalne byty, których i tnienie je t rozpoznawalne
przez społeczeń two i charakteryzują ię pewnym topniem wewnętrznej
organizacji.
prywatne i in tytucjonalnie niezależne od rządu - tzn. że nie ą częścią
aparatu rządowego ą pozarządowe w en i e truk:turalnej niezależno 'ci d
pewnego

rządu.

amorządne-

mu zą po iadać wewnętrzne procedury kierowania i kontroli
a także duży topień autonomii, tzn. ż mogą
dokonywać amodzi lnie zmian bez konieczn 'ci od w ływania i d
jakiej innej władzy 2).
niedochodowe - oznacza że celem tworz nia tych organizacji je t
za pokajani p trzeb p łe znych a nie mak ymalizacja zy ków. Mogą on
gromadzić doch dy ale nie mogą
ne być dy trybu wane dzielone
pomi dzy zał życieli czł nków zarządu lub pozo tałych członków tej
organizacji aj dyni przeznacz ne na realizację celów tatut wych - czyli
niekomercyjnych.
- d br w lo - oznacza, że członko two w teg typu rganizacjach je t
całkowicie dobrowolne, członkowi d br w lni prz znaczają wój cza
i pieniąd ze na działaln ść rganiza ji. Ino ważną echą je t działani na
rzecz w pólnego dobra - organizacje trzeciego ektora łużą w p 'lnemu
dobru woi h czł oków lub ludzi na rzecz których działa organizacja
a którzy nie ą jej członkami. Oznacza to w praktyc że każdy członek
organizacji mu i do t
wać woje a piraje do celów w pólnoty.
niereligijne - t kryterium nie wyklucza organizacji promujących religijność
lub religijną edukację al wyłącza ko 'cioły ynagogi m cz ty.
apolityczne - nie kierują ię w swych wyborach i decyzjach
przynależnością do okre l onej partii.
Uwzględniając różne kryteria podziału wy tępujące w literaturze przedmiotu
należy twierdzić że podmiotem badań autorki były t warzy zenia i fundacje
(kryterium formy prawno-organizacyjnej) o charakterze opiekuńczym (świadczą
u ługi na rzecz w zy tkich, którzy tego potrzebują lub tylko dla pewnych
kategorii o ób) zadani wym (najczę'ciej wykonują pewne funkcje złeeon
przez władze) ' wiadczące usługi na rzecz woich członków (3. . 9 i na
zewnątrz donatywne (utrzymywane dzięki hojności i porno y poleczeń twa
oraz ubwencjom rząd wyro i lokalnym) (4, . 64).
Ponadto zaspokajają potrzeby połeczne w na tępujących obszarach (Tabela
1): najwięcej z badanych podmiotów zajmuje ię edukacją i wychowaniem
57 4%) u ługami ocjalnymi (38 3% ochroną zdrowia (23,4%) kulturą oraz
ztuką (17% ).
pr wadz nej

działalności
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Tabela l. Pola działania organizacji non-profit objętych badaniami
Liczba
organizacji

Pola działań
Kul tura i sztuka
Sport, turystyka, rekreacja, hobby
Edukacja i wychowanie
Badania naukowe
Ochrona zdrowia
Usługi socj alne, pomoc społeczna
Ochrona środowiska
Rozwój lokalny w wymiarze społecznym
i materialnym
Prawo i jego chrona prawa złowieka
działalność polityczna
Wsparcie dla in tytucji organizacji nonprofit i inicjatyw obywatelskich
Działalność międzynarodowa

Religia
Sprawy zawodowe, pracownicze,
Pozostala działalność
Brak dpowi dzi

branżowe

Ogółem

%

13
8
27
3
11
18
5

27,70%
17,00%
57.40%
6.40%
23.40%
38,30%
1060%

6

12,80%

4

8,50%

9
7
l
6
4
4
47

19,10%
14,90%
2,10%
12,80%
8,50%
8,50%
100.00%

Źródło: badania wła n .

2. Organizacje pozarządowe we Wrocławiu - wyniki badań
2.1. Identyfikacja czynników stymulujących
organizacji niedochodowych

współpracę gospodarczą

Bi rąc p d uwagę pecyflkę rganizacji niedochodowych a prz de
w zy tkim t że ' wi dczą u ługi w run ki te można p dzielić na zewnętrzne
i wewnętrzne. Przy czym zarówn jedne jak i drugie mogą j dn cze nie
przyjać i utrudniać nawiązywanie oraz rozwijanie w półpracy (na co zwracali
uwag badani re pondenci .
zewnętrzne
wpływające
na
w półpracę
organizacji
Warunki
niedochodowych (Tab la 2, Tabela 3 :
- pr WO
- funkcjonowanie w ot czeniu organizacji wspierających i wpływających na
(izby gospodarcze, zrze zenia, organizacje parasolowe
w półprac
organizacj grantodawcze (w tym programy unijne itd.)
ytuacja go p darcza kraju i w regionie,
- teren działania
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tradycja kulturowa,

y tern warto' ci

normy obowiązujące w danej

połeczności

stosunek mie zkańców i innych podmiotów (władz lokalnych medi 'w) do
organizacji niedochodowych,
więzi

połeczne.

Tabela 2. Czynniki które mają korzy tny wpływ na podejmowanie w półpracy
organizacji non-profit z innymi podmiotami

! .Tworzenie instytucji
wspierania organizacji
niedochodowych
2.Prawodaw two
dotyczące organizacji
niedochodowych
3.Spo ób
funkcjon wania ystemu

n
%
n
%
n
%

sądownictwa

n
%

4.Inne

Brak

Korzystny

Niekorzystny

35

2

8

74,50%
17

4,30%
13

17,00%
4

36,20%
6

27,70%
6

8,50%
12

12,80%
l
2,10%

12,80%
2
4,30%

o

wpływu

25,50%
0,00%

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Czynniki które

mają wpływ

na podejmowanie w
podmi tarni

półpracy

Korzy tny Niekorzystny
l. Sytuacja go podarcza w
regionie

2. W zro t inflacji
3. Wzro t tóp
procentowych
4. Zmiany w ystemie
p datkowym
5. Do tęp do programów
pomocowych UE
6. Prognozy rozwoju
go podarki
7. Sprawność ystemu
bankowego
8. Normy etyczne
obowiązujące w danej
społeczno ści

n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n

24
51,10%

Oh

z innymi

Brak
wpływu

2,10%
4
8,50%
7
14,90%
40
85,10%
13
27,70%
21
44,70%
29

3
6,40%
20
42,60%
8
17,00%
l1
23,40%
3
6,40%
2
4,30%
8
17,00%
6

23,40%
17
36,20%
22
46,80%
15
31,90%
3
6,40%
20
42,60%
12
25,50%
3

61,70%

12,80%

6,40%

l

11
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Korzystny Niekorzystny
n
%
n

9. Tradycja kultur wa
10. Sy tern

wartości

obowiązujący

w danej

%

społeczności

11. St unek mie zkańców
d organizacji
niedochodowych
12. Przychylno'ć
mas mediów i władz
lokalnych
13. Inne

n
%

n
%
n
%

Brak
wpływu

s

27
S7,40%
29

7
14,90%
6

10,60%
2

61,70%
31

12,80%

4,30%

s

s

66,00%
40

10,60%
2

10,60%
3

8S,l0%
2
4,30%

4,30%

o

6_,40%
l
2,10%

000%

Źródło: badania własne.

Nal ży zauważyć, że najbardziej niekorzystny wpływ zdaniem
re pondentów mają zmiany w prawi , przepi ach podatkowych oraz inflacja.
Trudn ię dziwić gdyż organizacje te w znacznej mierze utrzymuj ą ię ze
środków fman owych przekazywanych przez darczyńców i kiedy przepi y nie
zachęcają ich d
kładaniadarowizn rganizacje mająproblemy finan owe.
CzynnilG p trzegane jako zdecydowani korzy tne to m.in.:
ytuacja g p darcza w regionie (w regionach
wy kim t pniu
bezrobocia i niewi lkiej liczbie przed iębior tw działa zdecydowanie mniej
organizacji niedochodowych i znacznie trudniej j t im zgromadzić
ni zbędne 'r dki fina n owe do pr wadzenia działań)
tw rzeni in tytucji w pierających organizacje niedech dowe zez gólnie
takich któr zk Ją, w pierają finan owo, pomagają p zukiwać partn rów
do w półpracy itp.)
do tęp do rodków finan owych pochodzących z Unii Europ j kiej d tęp
d tych 'r dków gwarantuje organizacji nied chodowej długoterminowe
finan owanie działalno 'ci ,
normy połeczne normy kulturowe opinia p leczeń twa o rganizacjach
ni dochod wych raz przychyl n ' ć ma medi w mają d uży wpływ na
organizacje niedochodowe ponieważ bezpośrednio związane ą z il 'cią
w lontariu zy chętnych pracować nieodpłatnie w tych podmiotach ilo 'cią
kli ntów kłonnością członków poleczeń twa do przekazywania środków
pieniężnych i ich ilością.
Warunki w wnętrznewpływające na w p 'łpracę to:
cele tatutowe (niektóre rganizacje maja zapi ane w tatucie, że reali zuj ą
w ~e cele poprzez współpracę z innymi organizacjami i wtedy je t to
warunek k nieczny ,
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ytuacja finan owa rganizacji (realizacja umów o w półpracy może
za obą konieczność zaangażowania określ nych środków
finan owych a jeśli organizacja ich nie po iada w półpraca nie może zostać
pociągać
podjęta) ,

pecyfika rynku i klienta (w przypadku organizacji pecjali tycznych problem
znalezienie odpowiedniego partnera d współpracy)
realizowane projekty i ich rozmiar (niektóre podrrtioty finan ujące działania
organizacji niedochodowych wymagają w półpracy w realizacji dużych
projektów z innymi organizacjami)
pozycja na rynku, marka, wizerunek, reputacja Ge'li organizacja ma złą
reputację lub nie jest znana będzie jej trudno znaleźć partnera do w półpracy)
za oby organizacyjne w tym ludzie (ich wiedza, doświadczenie
i umiejętności) -jeśli w organizacji pracuje niewiele osób trudno będzie
pro tać wymogom kadrowym w realizacji niektórych wspólnych działań.
może tanowić

22. Cele i formy
podmiotami

współpracy

organizacji niedochodowych z innymi

Jak wynika z przeprowadzonych badań tylko 6 organizacji sp śród 47
badanych nie ma żadnej umowy o w półpracy pozo tałe mają zarówn
formalne jak i nieformalne umowy.
Te, które mają umowy, zawarły je z innymi organizacjami
nied hodowymi(25 organizacji) z amorządem terytorialnym (21 organizacji)
adrnini tracjąrząd wą (15 organizacji) i innymi np. samorządem terytorialnym
bizne em, mediami.
31 organizacji aroodzielnie zainicjowało zawarcie tych umów. 16
organizacji zawarł umowy na cza nieokreślony, a 25 na czas określony.
Zawarcie umów pomogło rganizacjom przede w zystkim przetrwać na rynku
rozwinąć prowadzoną działalność i zdobyć nowe do 'wiadczenie (Tabela 4).
Tabela 4.

a co pozwala realizacja przed

Odpowiedzi
nie dotyczy
przetrwać na rynku

ięwzięć

w pólnie z innymi podmiotami

n

%

6
13

12,80%
27,70%

34
30
13

72,30%
63,80%
2770%

5
4
47

10,60%
8,50%
100,00%

rozwinąć prowadzoną

działalność
zdobyć
zwięk

nowe doświadczenie
zyć przychody

uzyskać przewagę
konkurencyjną

inne
Ogółem

Źródło: badania własne.
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Badane podmioty najchętniej w ółpracują z innymi organizacjami
nied hod wymi i admini tracją publiczną. Sporadyczne kontakty lub wcale
rganizacjarni kościelnymi bizn em raz
utrzymywane ą z mediami
zagranicznymi organizacjami nied chodowymi (Tabela 5).
Tabela 5. P dmioty z którymi

współpracują organizacje

Nie
w

półprac

ujemy
l. Inne organizacje nonproft w Pol ce
2. Zagraniczne organizacj
non-profit
3. Adrnini
4.

tracjarządowa

amorząd

teryt rialny

5. In tytucje użyteczności
publicznej
6. Organizacje ko 'cielne
7. Media
8. Środowi ko bizne u,
firmy prywatne
9. Inne

n 3
% 6,40%
n 14
% 29,80%
n 12
% 25,50%
n 5
% 10,60%
n
4
% 8,50%
n
17
% 36,20%
n
6
% 12,80%
n
5
% 10,60%
n

l

%

2,10%

W

półprac

ujemy
sporadycz
nie
4
8,50%
13
27,70%
5
10,60%
6
12,80%
7
14,90%
10
21,30%
13
27,70%
16
34,00%
2
4,30%

niedochodowe

W półprac
ujemy co
pewien
czas
13
27,70%
11
23,40%
14
29,80%
7
14,90%
17
36,20%
10
21,30%
16
34,00%
14
29,80%
l

2,10%

W

półprac

ujemy
regularnie
27
57,40%
8
17,00%
16
34,00%
29
61,70%
19
40,40%
8
17,00%
12
25,50%
11
23,40%
2
4,30%

Źródło: badania własne.

Organizacje niedech dowe wykorzy tują na tępujące formy w półpracy:
umow zlecenie (78 7% rganizacji), umowa najmu (66% organizacji
porozumienie o w półpracy (63 8~ organizacji), umowa w półpracy (61 7%
organizacji). Ponadto niektóre formy w półpracy nie ą znane w r" d
respondentów np. alian trategiczny i alian marketingowy.
Zawarte umowy przyjmują na tępującą formę realizacji: wymiana
do ' wiadczeń (61,7% organizacji) wzajemnej pomocy bezpośredniej (46 o/o
organizacji organizowania konferencji i projektów zkoleniowo-doradczych
(42 6% organizacji) wspólnej realizacji zleceń (36 2% organizacji) itd.
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2.3.

Korzyści

i bariery

współpracy

organizacji non-profit

Wyniki badań zaprezentowane powyż j zo tały u zczegół wione za
kwestionariu za wywiadu. Skupiono ię w nim na analizi pr ce u
w półpracy organizacji niedoch dowych z trzema najczę 'ciej wybieranymi
partnerami.
Wyniki zaprezentowane w tej czę 'ci referatu opracowan ą na pod ta wie
odpowiedzi udzielanych przez re pondentów w zy tkich 41 organizacji
niedochod wych które zadeklarowały , że obecnie w p " łpracują z opi ywanymi
partnerami. Przedmiotem analizy były następujące lementy: motywy i cele
współpracy oraz problemy wynikające z podejm wanej w półpracy.
Badani re pondenci deklarowali że dominujące więzi w obrębie sektora
organizacji niedoch dowych tok operacja i w półistnienie (odpowiednio 57 4%
i 40 4% badanych -Tabela 6).
pomocą

Tabela 6. Po tawy wobec organizacji z tej amej
n

konkurencja
kooperacja

3

branży

%
6,40%

27

57,40%
40,40%

inna

19
l

Ogółem

47

100,00%

współi stnie ni e

2,10%

Źródło: badania własne.

W półpraca organizacji nied chod wych z innymi podmiotami z tego
ekt ra zdaniem re pondentów:
ułatwia przepływ informacji i poprawia komunikację pomiędzy partnerami
p zwala lepiej k ztałtować intere y branży
p prawia wiz runek organiza ji w ktorz i wobec innych potencjalnych
klientów i partnerów,
twarza możliwo' ć realiza ji w p ' lnych celów, korzy tania i wymiany
d 'wiadczeń,
daje możliwość podziału koszt w realizacji przedmiotu w półpracy
p budza kreatywność ludzi w rganizacji,
bywa wymuszona poprz z wymogi formalne.
Ponadto w półpracę z innymi organizacjami niedochodowymi cechuj łatwo' ć
nawiązywania kontaktów i mniej formalny charakter co zachęca do jej
podejmowania.
Problemy we w półpracy z innymi organizacjami pozarządowymi jaki
dostrzegają badani re pondenci ą na tępujące:
brak cza u na kontakty i w pólną pra ,
problemy kadro w i komunika yj ne
wolny pr es decyzyjny ze względu na więk zą ilość partnerów
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pr bierny w realizacji proce u w półpracy np. brak jasnych reguł
partycypacji partnerów w ko ztach realizacji przedmiotu w półpracy
nierównowaga po ten cjałów organizacji,
brak profesjonalizmu konkurowanie podkradanie pomysłów
brak aktualnej informacji o potencjalnym partnerze do współpracy.
Pomimo tych problemów inne organizacje niedochodowe ą n ajchętniej
i najczęściej wybieranym partnerem do współpracy.
Drugim co czę tości wyboru partnerem do współpracy organizacji nonprofit ą organy administracji rządowej i samorządowej . Współpraca ta daje im
wiele korzyści, m.in.:
umożliwia realizację celów tatutowych
daje pozytywne doświadczenia, które można wykorzystać w dalszej
w półpracy,
gwarantuje pew ność i talość współpracy.
Problemy współpracy organizacji non-profit z admini tracjąpolegaj ą na :
p trzeganiu organizacji niedochodowych nie jako partnera w
rozwiązywaniu problemów połecznych tylko jako klienta
ni kim
topieniu zaufania do organizacji niedochodowych, braku
zrozumienia ich potrzeb i specyfiki funkcjonowania
nieja nych strategiach finan owania działań organizacji niedochodowych
czę to to uje ię uznaniowość, stronniczość,
biurokracji małej ela tyczności, nierealnych pr cedurach wymaganych przy
w półpracy,
małej wiedzy u rzędników na temat organizacji.
Często
wybieranym partnerem do współpracy przez organizacje
niedecbod w je t bizne czyli organizacje komercyjne przed iębior twa.
W półpraca ta daje organizacjom non-profit wiele korzyści, np.:
umożliwia realizacj celów tatutowych
p zwala uzy kać w parcie finansowe i rzeczowe,
urn żliwia pozy kani wiedzy,
partner two w realizacji zadań,
twarza możliw ść rozwoju i promocji organizacji niedochodowej.
Problemy w półpracy organizacji pozarządowych z biznesem zdaniem
re pondentów polegają na:
małym zaangaż waniu bizne u w działania na rzecz lokalnej połeczności
niekorzy tnych rozwiązaniach podatkowych,
braku chętnych do w półpracy
brak wiedzy o trzecim ektorze wśród przedsiębiorców,
konflikcie ideowym - bizne działa dla zysku, a organizacje niedochodowe
nie.
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Zakończenie

Organizacj e niedochodowe cieszące ię zaufaniem połecznym i posiadające
wiedzę w konkretnej dziedzinie ą ważnym elementem połecznej układanki.
Wzajemne relacje tych organizacji oraz relacje z innymi podmiotami rynkowymi
mogą przybierać różne formy i tym amyrn mieć zróżnicowany przebieg
i wpływ na po zczególne trony. Ze względu na specyfikę organizacji
nied chodowych bardzo ważnym typem tych relacji jest w półpraca.
Przeprowadzone przez autorkę badania tej sfery działalności organizacji nonprofit pozwoWy na zaprezentowanie na tępujących wnio ków.
Dominujące relacje pomiędzy organizacjami to w półi tnienie i kooperacja.
Najczęściej wybierane przez organizacje niedochodowe formy w półpracy to
umowa w półpracy bądź ni formalne p rozumienie
w półpracy oparte na
więziach t warzy kich.
Współpraca polega na wymianie doświadczeń
wzajemnej pomocy
bezpo 'redniej organiz cji k nferencji szkoleń, doradztwie, kon ul t waniu się
w prawach dotyczących funkcjonowania organizacji, tworzeniu ze p łów
doradczych w p lnej r alizacji zleceń itd.
Jednocześni
więk zo 'ć
organizacji d trzega
zereg problemów
wynikaj~ ych z już p dj tej w półpracy jak i barier w jej podjęciu. Obce im ą
bardziej zł żon e formy w półpracy tj. alians marketingowe czy alianse
trategiczne.
Do trz gają również brak aktywnej r li pań twa sam rządu i innych
organizacji w t czeniu kt"re m głyby inicj wać i koordynować w p'lne
przed ięwzięcia pomiędzy organiza jami z r"żnych sektorów.
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